Văn Phòng Điều Hành Quận
Ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2022-23: Thông điệp ngân sách chính
Văn Phòng Điều Hành Quận (CEO) rất vui được giới thiệu cho Hội Đồng Giám Sát (Hội Đồng) Ngân
Sách Đề Xuất cho năm tài chính 2022-2023 là 8,8 tỷ USD. So với Ngân Sách được Thông Qua trong
năm tài chính 2021-2022, Ngân Sách Đề Xuất trong năm tài chính 2022-2023 tăng 1,0 tỷ USD
(13,1%) với mức tăng thực là 178 vị thế. Mức tăng ngân sách chủ yếu là quỹ của Quận chi cho việc
ứng phó với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe cộng đồng COVID-19 và các nhu cầu
dịch vụ thiết yếu của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và các chương trình dịch vụ nhân sinh. Mức
tăng vị thế chủ yếu là do việc phục hồi các vị thế đã bị xóa trước đây trong năm tài chính 2020-21.
Hướng Dẫn Người Dân về Ngân Sách trong năm tài chính 2022-2023 đã được xây dựng và công
bố trực tuyến để cung cấp cho người dân góc nhìn tổng quan về Ngân Sách trong năm tài chính
2022-2023, bao gồm các nguồn thu và kế hoạch sử dụng Quỹ Vận Hành Chung, lịch trình, yêu cầu
của Cơ quan và các sáng kiến chính mà Quận đang ưu tiên và tài trợ, trong đó bao gồm các ưu tiên
chiến lược OC CARES (CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC CỦA QUẬN CAM) tập trung vào việc phục
vụ các cá nhân trong các hệ thống chăm sóc khác nhau của Quận.
Điểm nổi bật
• Ngân sách được cân bằng dựa trên các ưu tiên chiến lược dài hạn và Kế Hoạch Tài Chính Chiến
Lược và bao gồm mức tăng trưởng 0% Chi Phí Ròng của Quận cho các cơ quan thuộc Quỹ Vận
Hành Chung, chiếm 4,8 tỷ USD (55%) trong tổng ngân sách 8,8 tỷ USD.
•

Tổng Thu Ngân Sách cho Mục Đích Vận Hành Chung là 975,3 triệu USD, cao hơn 48,7 triệu
USD so với Ngân Sách được Thông Qua cho năm tài chính 2021-2022 là 926,6 triệu USD, chủ
yếu do sự gia tăng dự kiến 44,6 triệu USD trong thu nhập từ thuế bất động sản.

•

Các giả định về doanh thu phản ánh mức tăng trưởng vừa phải bao gồm tăng trưởng 3.4% trong
Quỹ tổng đến từ thu nhập từ thuế tài sản ròng so với ước tính hiện tại về doanh thu cuối năm.

•

Ngân sách cho năm tài chính 2022-2023 cho doanh thu Thuế Bán Hàng An Toàn Công Cộng
một nửa phần trăm (Đề Xuất 172) là 417,4 triệu USD (80% Cảnh Sát Trưởng - 333,9 triệu USD;
20% Luật Sư Quận - 83,5 triệu USD) tăng 6% (23,7 triệu USD) so với dự báo cho năm tài chính
2021-2022 là $ 393,7 triệu.

•

Doanh thu tái phân bổ cho ngân sách trong năm tài chính 2022-2023 tổng cộng là 764,2 triệu
USD, trong đó bao gồm 207,4 triệu USD cho các dịch vụ y tế, sức khỏe tâm thần và xã hội (1991)
và 556,8 triệu USD cho các dịch vụ xã hội và an toàn công cộng (2011). So với số tiền trong
Ngân Sách được thông qua cho năm tài chính 2021-2022, khoản ngân sách này có mức tăng là
89,3 triệu USD (13%).

•

Kinh phí của Tiểu bang cho An ninh của Tòa án xét xử tiếp tục không đủ để trang trải chi phí cho
Bộ phận cảnh sát để cung cấp mức độ an ninh tương tự cho Tòa án. Ngân sách cho năm tài
chính 2022-2023 xác định mức chênh lệch 10,5 triệu USD giữa chi phí cung cấp dịch vụ dự kiến
và kinh phí dự kiến. Cơ Quan Ngân sách của Văn Phòng Điều Hành Quận tiếp tục làm việc với
Hiệp Hội các Quận của Bang California để tìm ra giải pháp và khuyến khích Cảnh Sát Trưởng
và Tòa Án hợp tác trong việc tìm ra các giải pháp dài hạn để điều chỉnh các mức dịch vụ với
nguồn tài trợ của Tiểu Bang.
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•

Ngân Sách Đề Xuất cho năm tài chính 2022-2023 bao gồm 54,0 triệu USD trong các yêu cầu
khôi phục từ các cơ quan của Quỹ Vận Hành Chung cần thiết để duy trì các mức dịch vụ hiện
tại.

•

Ngân Sách Đề Xuất cho năm tài chính 2022-2023 bao gồm 25,0 triệu USD yêu cầu từ các cơ
quan cho việc mở rộng hoạt động hoặc tăng mức độ dịch vụ cung cấp. Trong số các khoản được
yêu cầu, 18,6 triệu USD dự kiến đến từ nhiều nguồn thu khác nhau và 6,4 triệu USD đến từ Quỹ
Vận Hành Chung.

•

Ngân Sách Đề Xuất trong năm tài chính 2022-2023 bao gồm doanh thu khoảng 495 triệu USD
trong Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Hộ Hoa Kỳ (ARPA) để tài trợ cho các dự án đã được Hội Đồng
phê duyệt và bổ sung 45,6 triệu USD vào các khoản trợ cấp CARES và ARPA cho Sân bay John
Wayne.

OC CARES
Sáng kiến OC CARES của Quận liên kết các hệ thống chăm sóc khác nhau trong Quận Cam để
cung cấp dịch vụ và điều phối các dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các cá nhân và giải quyết các
vấn đề cơ bản và tức thời với mục tiêu là các cá nhân đều có thể sống độc lập. Một số thành tựu
đáng kể trong việc thực hiện Tầm Nhìn OC CARES 2025 bao gồm Be Well, một cơ sở cung cấp
dịch vụ sức khỏe hành vi chia sẻ không gian, chương trình và dịch vụ tăng cường và nâng cao dành
cho cư dân của Quận Cam cũng như tăng cường khả năng tiếp cận và dịch vụ thông qua OC Links
và chương trình an toàn công cộng dựa trên Sức Khỏe Hành Vi. Các sáng kiến được đưa vào Ngân
Sách Đề Xuất cho năm tài chính 2022-2023 bao gồm những nội dung sau:
•

Việc lập kế hoạch và mở rộng cơ sở thứ hai trong số ba cơ sở Be Well đã được lên kế hoạch
trong một khu vực chưa hợp nhất thuộc sở hữu của Quận trong thành phố Irvine, nơi chia sẻ
không gian của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi cho người lớn và thanh thiếu niên, luôn
sẵn sàng phục vụ cư dân Quận

•

Chương trình an toàn công cộng mở rộng dựa trên Sức Khỏe Hành Vi của Sở Cảnh Sát Trưởng
nhằm bố trí đội phản ứng chuyên trách, chuyên nhận và xử lý các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ liên
quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần và tăng cơ hội chuyển tiếp cuộc gọi

•

Thành lập Trung Tâm Chuyển Tiếp Dịch Vụ Y Tế dành cho Thanh Thiếu Niên trong khuôn viên
dành cho thanh thiếu niên để hiện đại hóa cơ sở lạc hậu và cung cấp các dịch vụ và chương
trình chuyên biệt nhằm chuẩn bị tốt hơn cho thanh niên và các nhóm thanh niên chuyển tiếp để
hỗ trợ các cá nhân này hòa nhập cộng đồng thành công

•

Thiết lập các dịch vụ phối hợp tái nhập cảnh, hệ thống hỗ trợ và các chương trình hỗ trợ các cá
nhân tham gia vào hệ thống tư pháp hình sự và gia đình của các cá nhân này khi họ làm việc
để hướng tới sống tự lập

Thông tin bổ sung về Tầm Nhìn OC CARES 2025 có tại liên kết sau:
https://ceo.ocgov.com/government-community-relations/orange-county-criminal-justicecoordinating-council
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Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu của Hoa Kỳ (ARPA)
Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu của Hoa Kỳ được ban hành vào tháng 3 năm 2021 và cung cấp hai
đợt giải cứu tương đương, mỗi đợt có trị giá 308,4 triệu USD và tổng trị giá 2 đợt là 616,8 triệu USD
cho Quận Cam. Đợt đầu tiên Quận đã nhận được vào tháng 5 năm 2021 và đợt thứ hai dự kiến vào
cuối năm tài chính 2021-2022. Do tình hình COVID-19, Quận phải chịu khoản lỗ doanh thu 599,7
triệu USD trong các năm 2020 và 2021.
Ý kiến đóng góp của cộng đồng về việc sử dụng đợt thứ hai đã được thu thập và phản ánh trong
việc sử dụng vốn được đề xuất trong năm tài chính 2022-2023. Ngân Sách Đề Xuất bao gồm sự
phê duyệt của Hội Đồng đối với việc sử dụng 495 triệu USD tài trợ ARPA sau đây, trong đó 140,6
triệu USD dành cho các dự án tiếp tục từ năm tài chính hiện tại:
•

•

Phân bổ cho:

-

Các nhu cầu ứng phó với đại dịch COVID-19 trong các năm tiếp theo (110 triệu USD)

-

Ngân sách cho thời gian tới, các sáng kiến OC CARES và /hoặc các ưu tiên chiến lược được
Hội Đồng (57 triệu USD)

-

Trung Tâm Chuyển Tiếp Dịch Vụ Y Tế dành cho Thanh Thiếu Niên mới trong khuôn viên hội
trường dành cho thanh thiếu niên nhằm cung cấp chương trình dành riêng cho thanh thiếu
niên bị giam giữ (60 triệu USD)

-

Các chương trình hỗ trợ nhà ở, bao gồm cả ưu đãi dành cho cho chủ nhà (27 triệu USD)

-

Điều phối quản lý trường hợp và tình trạng vô gia cư (27 triệu USD)

-

Các dự án hoặc ưu tiên của học khu (48 triệu USD)

Tiếp tục các dự án:
- Cơ Sở Vận Hành các Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp mới để chia sẻ không gian phòng thí nghiệm
y tế công cộng, các dịch vụ quản lý thảm họa và các chương trình dịch vụ y tế khẩn cấp và
để tạo điều kiện hợp tác trong quá trình ứng phó với các sự cố (74,5 triệu USD)

-

Cơ sở thứ hai trong số ba cơ sở theo kế hoạch của Be Well về tài sản thuộc sở hữu của
Quận trong thành phố Irvine, nơi chia sẻ không gian của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
hành vi cho người lớn và thanh thiếu niên và dành cho tất cả cư dân Quận (Sáng kiến này
bắt nguồn và được quản lý theo OC CARES.) (40 triệu USD)

-

Các dịch vụ hỗ trợ, khuyến khích chủ nhà và phiếu mua nhà khẩn cấp để tăng số lượng cá
nhân được thuê và duy trì nhà ở trong Quận (4,6 triệu USD)

-

Mua các thùng đựng thực phẩm và nước để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm lớn của địa
phương trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp (2 triệu USD)

-

Nghĩa Trang dành cho Cựu Chiến Binh tại Nghĩa Trang Mountain Park ở Thành Phố Anaheim
(19,5 triệu USD)

Ngoài ra, Sân bay John Wayne đã được nhận các khoản quỹ dành riêng cho việc ứng phó với đại
dịch COVID-19 với tổng trị giá 45,6 triệu USD để sử dụng cho các dự án liên quan đến cơ sở hạ
tầng.
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Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Hội Đồng đã phê duyệt phân bổ đợt thứ hai của quỹ ARPA cho các
chương trình và dự án sau đây với trọng tâm là phục vụ cộng đồng và tạo điều kiện cho Quận phục
hồi về các điều kiện trước đại dịch:
•

Tài Trợ của Trung Tâm Chuyển Tiếp Các Dịch Vụ Y Tế dành cho Thanh Thiếu Niên như đã
đề cập trước đó (60 triệu USD)

•

Các ưu đãi dành cho chủ nhà hoặc đáp ứng các yêu cầu về tài trợ để tăng cơ hội nhà ở cho
những cá nhân vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư (27 triệu USD)

•

Tăng cường và mở rộng phạm quản lý trường hợp phối hợp để giải quyết nhu cầu của những
cá nhân liên quan đến một số hệ thống chăm sóc của Quận nhằm giúp các cá nhân này có
thể sống độc lập (27 triệu USD)

Thông tin thêm về việc sử dụng và báo cáo các quỹ ARPA của Quận có tại liên kết sau:
https://cfo.ocgov.com/resources/arpacares-act-reports
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Phân chia tài chính theo lĩnh vực chương trình
Cơ sở hạ tầng & Tài nguyên
Môi trường
19,0%

Dịch vụ cộng đồng
38,2%

Dịch vụ chính
phủ chung
8,8%
Bảo vệ cộng đồng
20,2%
Bảo hiểm, Dự trữ & Khác
7,8%

Dịch vụ nợ
2,2%

Mã số
chương trình

Tên chương trình

I
II
III
IV
V
VI
VII

Bảo vệ cộng đồng
Dịch vụ cộng đồng
Cơ sở hạ tầng & Tài nguyên Môi trường
Dịch vụ chính phủ chung
Cải thiện vốn
Dịch vụ nợ
Bảo hiểm, Dự trữ & Khác
Tổng

Cải thiện vốn
3,8%

Năm tài chính 2022-23
Ngân sách được Đề xuất
(triệu đô la)
$1,765.2
3,363.2
1,673.0
770.8
334.5
196.5
690.1
$8,793.3

Với 38,2% ngân sách, phạm vi lớn nhất theo chương trình lớn nhất là Chương Trình Dịch Vụ Cộng
Đồng. Chương trình này bao gồm Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe, Nguồn
Lực Cộng Đồng Oc và Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em. Phần lớn doanh thu tại các sở này là từ các nguồn
của tiểu bang và liên bang để Quận thay mặt các cơ quan này quản lý các chương trình và dịch vụ.
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Nguồn doanh thu
Doanh thu Mục đích
Chung
11,1%

Doanh thu
dành riêng
45,6%

Quỹ Vận Hành Chung
khác - Không tùy ý
43,3%

Năm tài chính 2022-23
Ngân sách được Đề xuất
(triệu đô la)
$ 975.3
3,807.3
4,010.7
$8,793.3

Tên chương trình
Doanh thu Mục đích Chung
Quỹ tổng khác – Cần phê duyệt
Doanh thu dành riêng
Tổng

Như đã chỉ ra trong bảng trước, phần lớn doanh thu, 45,6%, là Doanh thu dành riêng. Nguồn
doanh thu này được dành riêng cho các ngân sách doanh nghiệp, dịch vụ nội bộ và các khoản ngân
sách đặc biệt của Quận. Một số ví dụ có thể kể đến như Sân Bay John Wayne, Hạ Tầng Đường Bộ
Quận Cam, Quỹ Quản Lý Lũ Lụt Quận Cam, Thư Viện Cộng Đồng Quận Cam và Quỹ Xử Lý Chất
Thải & Tái Chế Quận Cam.
Loại doanh thu lớn thứ hai, 43,3%, là Quỹ tổng khác – Cần phê duyệt. Như được mô tả trong phần
Phân Bổ theo Phạm Vi Chương Trình, Quận nhận được loại doanh thu này, chủ yếu là từ các cơ
quan Dịch Vụ Cộng Đồng để quản lý các chương trình và dịch vụ của tiểu bang và liên bang. Quỹ
ARPA được bao gồm trong danh mục này trong các nguồn của chính phủ liên bang.
Doanh thu Mục đích Chung (GPR), khoảng 11,1% doanh thu, là tùy ý sử dụng. Mặc dù GPR không
có các giới hạn cụ thể liên quan đến Doanh Thu dành riêng và các nguồn thu Không Tùy Ý từ Quỹ
Vận Hành Chung khác với 89%, tương đương 7,8 tỷ USD của ngân sách, Quận sử dụng nguồn tài
trợ này để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ bắt buộc chưa được chính phủ tiểu bang và liên bang đáp
ứng, chẳng hạn như các yêu cầu đối với các chương trình Dịch Vụ Cộng Đồng và chi phí hoạt động
của các cơ quan Bảo Vệ Cộng Đồng và Chính Phủ.
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Chi phí tịnh của Quận (NCC)
Bảo vệ cộng đồng
53,6%

Dịch vụ cộng đồng
17,6%
Cơ sở hạ tầng &
Môi trường
3,8%
Dịch vụ chính
phủ chung
15,8%

Cải thiện vốn
1,7%

Bảo hiểm, Dự trữ
& Khác
7,5%

Dịch vụ nợ
0,0%

Chi phí tịnh của Quận (NCC) là Doanh thu Mục đích Chung được phân bổ cho các phòng ban và là
sự khác biệt giữa khoản chi tiêu và nguồn thu. Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính2022-23 bao
gồm 975,3 triệu đô la trong NCC.
Mã số
chương trình
I
II
III
IV
V
VI
VII

Tên chương trình
Bảo vệ cộng đồng
Dịch vụ cộng đồng
Cơ sở hạ tầng & Tài nguyên Môi trường
Dịch vụ chính phủ chung
Cải thiện vốn
Dịch vụ nợ
Bảo hiểm, Dự trữ & Khác
Tổng

Năm tài chính2022-23
Ngân sách được Đề xuất
(triệu đô la)
$ 523.8
171.8
36.6
153.9
16.1
0.1
73.0
$975.3

Ngoài NCC, các nguồn tài trợ một lần được khuyến nghị tài trợ cho việc tăng cường. Mô tả chi tiết
về mỗi lần tăng cường sẽ có trong sách Yêu cầu ngân sách tăng cường cho năm tài chính 2022-23.
Thông tin vị trí bên dưới là các bảng tóm tắt Nội dung tăng cường theo Loại, Chương trình và Phòng
ban.
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Vị trí
Tăng cường

Bảo vệ cộng đồng

Ngân sách
cơ sở
6,177

Dịch vụ cộng đồng

Phòng ban

Khôi phục

Tổng đề xuất

Mở rộng

190

44

6,417

8,957

0

69

9,026

Cơ sở hạ tầng & Môi trường

1,266

0

29

1,295

Chính phủ chung

1,421

29

15

1,465

357

0

0

357

18,178

219

157

18,560

Bảo Hiểm, Dự Trữ, Khác
TỔNG

Đề xuất Tăng cường
Tóm tắt Tăng cường theo loại

Restore

219

Quyền Chiếm Dụng
Vốn được Yêu Cầu
$ 54,062,682

Expand

157

25,508,087

24,983,075

TỔNG *

376

$ 79,570,769

$ 79,045,757

Loại Tăng cường

Vị trí

Quyền Chiếm Dụng Vốn
Đề Xuất
$ 54,062,682

Khôi phục Tăng cường
Là một phần của quá trình phát triển ngân sách, các phòng ban của Quận xác định các yêu cầu về
kinh phí cần phải duy trì mức độ dịch vụ và nhân viên hiện tại. Nếu tồn tại sự thiếu hụt kinh phí, bộ
phận sẽ đệ trình Khôi phục Tăng cường.
PHÂN CHIA TÀI CHÍNH CHO KHÔI PHỤC TĂNG CƯỜNG
Quyền Chiếm Dụng
Vốn được Yêu Cầu

Phòng ban
Bảo vệ cộng đồng
• Hành chính công
• Luật sư công
• Điều tra viên trưởng
Bảo vệ toàn thể cộng đồng
Cơ sở hạ tầng & Tài nguyên Môi trường
•
Công trình công cộng OC

Quyền Chiếm Dụng Vốn
Đề Xuất

$ 139,004
9,820,533
39,868,466
$49,828,003

$ 139,004
9,820,533
39,868,466
$49,828,003

$ 223,588

$ 223,588

$223,588

$223,588

Chính phủ chung
• Đánh Giá Viên
• Tư vấn Quận
• Thủ quỹ-Thu thuế
• Kiểm toán nội bộ
Tổng chính phủ chung

$ 1,996,906
776,920
1,121,551
115,714
$4,011,091

$ 1,996,906
776,920
1,121,551
115,714
$4,011,091

TỔNG

$54,062,682

$54,062,682

Tổng tài nguyên cơ sở hạ tầng & môi trường
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Mở rộng Tăng cường là yêu cầu của bộ phận để tài trợ cho các chương trình mới hoặc các mức
dịch vụ gia tăng.
Phân chia tài chính cho Mở rộng tăng cường
Quyền Chiếm Dụng
Vốn được Yêu Cầu

Phòng ban
Bảo vệ cộng đồng

Luật sư công

Điều tra viên trưởng
Bảo vệ toàn thể cộng đồng

Quyền Chiếm
Dụng Vốn Đề Xuất

$ 2,992,120
3,772,766
$6,764,886

$ 2,992,120
3,247,754
$6,239,874

$ 1,374,594

$ 1,374,594

675,000

675,000

298,472
9,666,092

298,472
9,666,092

1,786,861

1,786,861

Tổng số Dịch vụ Cộng đồng

$13,801,019

$13,801,019

Cơ sở hạ tầng & Tài nguyên Môi trường

Công trình công cộng OC

Tiện Ích

Hạ Tầng Đường Bộ Quận Cam
Tổng tài nguyên cơ sở hạ tầng & môi trường

$ 1,984,247
264,101
393,840
$2,642,188

$ 1,984,247
264,101
393,840
$2,642,188

Chính phủ chung

Kiểm toán viên-Kiểm soát viên
 Tư vấn Quận

Kiểm toán nội bộ
Tổng chính phủ chung

$ 114,104
703,062
252,828
$1,069,994

$ 114,104
703,062
252,828
$1,069,994

$ 1,230,000

$ 1,230,000

$1,230,000

$1,230,000

$25,508,087

$24,983,075

Dịch vụ cộng đồng

Tài nguyên cộng đồng OC

Cơ Quan Chăm Sóc Động Vật Quận
Cam

Khu Công Viên Quận Cam

Cơ quan chăm sóc sức khỏe


Cơ quan Dịch vụ Xã hội

Bảo hiểm, Dự trữ & Khác

Dịch vụ vận chuyển OC
Tổng bảo hiểm, khoản dự phòng và các khoản
khác
TỔNG

Rủi ro
Cơ Quan Quản Lý các Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) bồi hoàn cho Quận các chi phí
nhất định liên quan đến COVID-19, bao gồm chương trình Great Plates và hầu hết các chi phí ròng
liên quan đến việc tiêm chủng - 10% giữ lại sẽ được thanh toán khi kết thúc dự án. Quận đang gặp
phải sự chậm trễ trong việc nhận tiền bồi hoàn của FEMA và không dự đoán được các nguồn tài trợ
này, điều này gây ra rủi ro về ngân sách và tài khóa và do đó cần được giám sát chặt chẽ.
Quận cũng giám sát chặt chẽ một số yếu tố kinh tế chính và hiệu quả tương ứng của từng yếu tố so
với các xu hướng trước đây, các quận xung quanh, Tiểu Bang và Quốc Gia. Trước tình hình thu
nhập trung bình dành cho hộ gia đình vượt quá các khoản khác, xu hướng lạm phát có thể làm căng
thẳng các nguồn lực của Quận.
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Kết luận
Những nỗ lực mang tính chiến lược của Hội Đồng Giám Sát và các phòng ban của Quận nhằm chủ
động lập kế hoạch cho những chuyển dịch kinh tế và sử dụng nguồn tài trợ để thúc đẩy các sáng
kiến hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng về tổng thể cho thấy sự quản lý tài khóa có trách nhiệm và giúp
Quận dự đoán và giải quyết hiệu quả những thách thức khi chúng phát sinh. Trong khi chúng ta
đang phải tiếp tục vượt qua những thời điểm khó khăn chưa từng có này, Quận vẫn cam kết thực
hiện sứ mệnh biến Quận Cam thành “một nơi an toàn, lành mạnh và lý tưởng để sống, làm việc và
vui chơi”.
Bước tiếp theo
Hội Thảo về Ngân Sách Công dự kiến diễn ra vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022 từ 3:00 đến
4:00 chiều tại Phòng Điều Trần của Hội Đồng và thông qua các kênh Facebook và YouTube của
Quận cùng với việc phát sóng trong Khung Giờ Vô Tuyến Truyền Hình Mạng (NTT) để cung cấp cái
nhìn tổng quan về quy trình ngân sách và Ngân Sách Đề Xuất cho năm tài chính 2022-23. Hướng
Dẫn Người Dân về Ngân Sách trong năm tài chính 2022-2023 cũng có sẵn và được đăng trên trang
web của Quận.
Văn Phòng Điều Hành Quận rất mong muốn được trình bày Ngân Sách Đề Xuất cho năm tài chính
2022-2023 cho Hội Đồng Giám Sát trong Phiên Điều Trần Ngân Sách Công dự kiến diễn ra vào
ngày 14 tháng 6 năm 2022.
Hội Đồng Giám Sát dự kiến sẽ thông qua Ngân Sách Hàng Năm cho năm tài chính 2022-2023 vào
ngày 28 tháng 6 năm 2022.
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